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 0202اجابة امتحان التربية الوطنية 

 أ( المقومات األساسية للمجتمع  -2

التعليل : يؤكد هذا الباب من الدستور  أن االسرة اساس المجتمع وتلتزم 

الدولة بتوفير العدالة االجتماعية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية 

 وروافدها الحضارية المتنوعة 

 السياسيه المشاركه دوافع -0

سيا الثبات وجوده وتأكيد ذاته دوافع نفسية حيث يسعى المشارك سيا

 كإنسان حر اإلرادة 

  -دوافع اجتماعية حيث يلجأ اليها المشارك لتحقيق احتياجاته ) الصحة 

التعليم ..(وكذلك لمواجهة خطر متوقع يهدد مصالح وقيم المواطن او 

 الدولة 

 أ ( مفهوم الديموقراطية المباشرة  -3

ون الحكم مباشرة فالشعب ليس هى التى يتولى خاللها الشعب بنفسه شئ

 فقط صاحب السلطة او السيادة فى الدولة بل يمارسها بالفعل دون وساطة 

تداول السلطة فى حال تغير رأى  االغلبية تقبل  ب( التداول وتعنى ان 

الشعب  وحصول االقلية على اصوات او مقاعد اكبر، التنافس : حيث 

بتقديم حلول واضحة امام  تعرض االحزاب السياسية برامجها فى تنافس

الناخب للمشاكل الداخلية والخارجية وتخصيص لجان محايدة لالشراف 

 على االنتخابات 

 

حيث ساعد ظهور االسالم على ازدهار الديموقراطية من صواب  العبارة  - -4

خالل التأكيد على مبدأ الشورى وما يتضمنه من قيم متكاملة فى التعددية 

الحرية والتسامح والعفو والتعاون والدفاع عن واالختالف والمساواة و

حقوق االنسان فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتخذ قرار فى امر 

 من امور الدولة سواء فى الرحب او السلم إال بالمشورة .

االعالم تستطيع ان تساهم بدور مهم فى دفع المواطنين إن وسائل  -5

ياسى ويظهر دورها فى ما تعرضه من تعدد االراء للمشاركة فى الواقع الس

واالتجاهات واالفكار السياسية والعمل على تدعيم الديموقراطية ونشر قيم 

التسامح وقبول االخر وتكشيل الوعى السياسى للمواطنين  وتزويدهم 

 بالمعلومات الالزمة 

 

http://www.facebook.com/d.m.razk


 

 

يقصد به عملية وضع القواعد القانونية فى صورة مكتوبة التشريع   -6

 طة السلطة المختصة بواس

هو اعتياد الناس على سلوك معين فى احد نواحى حياتهم العرف 

فيتعرض من ملزمة االجتماعية بحيث ينشأ لديهم االعتقادبأنه اصبح قاعدة 

  يخالفها للجزاء 

 أ( الحمالت االنتخابية للمرشحين  -7

التعليل : بعد ان يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين يسمح لهم خالل 

فترة زمنية محددة القيام بحمالت انتخابية من اجل تعريف الناخبين 

ببرامجهم واهدافهم وما سوف يقدمونه فى المستقبل وهذه الحمالت تعطى 

 فرصة االختيار والمفاضلة بين المرشحين 

 أ(  -8

مادة كان  40القدماء بوضع قانون ماعت والذى تضمن لقد قام المصريون 

جوهوره الفضيلة وقد اكدت الوثائق التاريخية على احترام الملوك لقاون 

 ماعت والتزامهم بتطبيقه 

ب( الديموقراطية فى جوهرها حرية وتسامح واحترام لحرية وحقوق االخر 

فكريا  لذا فالتطرف يعد عائقا فى طريق تطبيقها الن الشخص المتعصب

شخص يفقتد الى االعتدال يرى رأيه دائما هو الصواب وغيره هو 

الخطأاألمر الذى يدفعه الى التمييز بين االفراد على اساس الدين او العرق 

 او غير ذلك 

يجب تفعيل المشاركة السياسة من خالل وسائل العالم المختلفة ،االهتمام    -9

ت ومحاضرات وزيارت ميدانية ، بالبرلمان المدرسى وعقد ندوات  ومؤتمرا

المعسكرات الصيفية ، توسيع مشاركة الشباب ، تنشيط دور االحزاب ، تسهيل 

 عملية التصويت فى االنتخابات 

 العبارة خطأ  -22

 م 2953: أصدر مجلس قيادة الثورة قرار بحل األحزاب السياسية التعليل 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/d.m.razk




http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk












http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


http://www.facebook.com/d.m.razk


 

 

 
 اقتصاد الرفاهية  -١
 تعرض االالت و االدوات للتلف و التأكل نتيجة ملرور الزمن و ك�ة االستخدام  -٢
ألن العربة بالدخول املكتسبة الناتجية عن االسهام يف العملية االنتاجية امام مدفوعات التحويالت و  -٣

 عملية الكسب و الخسارة الرأس�لية ال تدخل ضمن حساب الدخل القومي 
٤-  

مقيـاس  -ف ( وسيط يف التبادلائكل يشء يتمتع بالقبول العام من أفراد املجتمع ويقوم بوظ هى - أ
 .ىف آن واحد  ) مخزن للقيمة -للقيمة

 العتقاد كل فرد انها تتمتع بالقبول العام لدى كل فرد آخر 
 فكل فرد يقبل التعامل بها ألنه يعتقد أن غ�ه سوف يقبلها منه وبالتاىل يقبلها الجميع 

   - ب
 ميزان العمليات الرأس�لية ميزان العمليات الجارية

 كل منه� من أقسام ميزان املدفوعات
عالقة الدولة مـع الخـارج فـي� يتعلـق يتضمن 

و ينقسـم بالتجارة الخارجية للسلع والخـدمات 
ايل ميزان التجارة املنظورة و ميزان التجارة غـ� 

 املنظورة 
 
 

 حركات رؤوس األموال ب� الدول   يتضمن
 يفرق  ب�    

 رؤوس األموال طويلة األجل -١
 رؤوس األموال قص�ة األجل  -٢
 

 اسلوب القيد 
تقيد قيمة املتحصالت التى تحصل عليها الدولة 

 من صادراتها ىف جانب .... الدائن 
يمة املدفوعات التى تدفعها الدولة نتيجة تقيد ق

 وارداتها ىف جانب .... املدين 
 

 أسلوب القيد
  تبط باتجاه املدفوعات وليس باألثر القانو�ير  

فعندما تقرتض الدولة من الخارج  تحصـل عـىل 
ايــرادات نقديــة وتقيــد قيمــة هــذا القــرض ىف 
جانب الدائن أو االيرادات رغـم أن الدولـة مـن 

 الناحية القانونية مدينه �بلغ هذا القرض 
 

 
٥- ا متثل حقوق ملكية وبالتايل تتضمن مشاركة يف اإلدارة واألرباح واخلسائر أل 

ألن االدخار هو عملية سلبية �ثل الجزء من الدخل الذي � ينفق للحصول عيل السلع االستهالكية  و  -٦
االستث�ر هو االنفاق من اجل االضافة ايل ثروة البلد االنتاجية أي ان االدخار هو الجزء من الدخل 

 الذي يتم توجيهه لالستث�ر 
 القيمة املضافة  -٧
٨-  

 العبارة صحيحة حيث هناك نوعان لرأس املال و ه�  - أ
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 رأس املال املتداول رأس املال الثابت
ديــدة يف اإلنتــاج مــرات ع يســتخدم

 دون أن يفقد خصائصه األساسية.
والتجهيـزات دوات األ اآلالت و (مثـل 
 واإلنشاءات)  الفنية

 األصول اإلنتاجية.... يطلق عليه
 

يستخدم مـرة واحـدة يف عمليـة اإلنتـاج ـ 
بعــدها شــكله األول ويختفــي يف  يفقــد

 السلعة املنتجة كجزء منها 
 )والوقود الوسيطةو مثل (املواد األولية ـ 

  رأس املال الجاري ... يطلق عليه
 

منها طرقة الناتج القومي و طريقة طرق قياس الدخل القومي العبارة صحيحة تتعدد و تخلف   - ب
 القومي  و طريقة االنفاقاالنصبة املوزعة 

٩-  

 ملكية وإدارةيف  الدولة والقطـاع الخاصتعنى إعادة توزيع األدوار ب�  : -الخصخصة هي : - أ
 وسائل اإلنتاج يف املجتمع. 

هي كل الحاجات البرشية التي تصاحبها قدرة عيل عيل االشباع هي الحاجات اإلقتصادية  - ب
املحرك االسايس لكل نشاط إقتصادي فالهدف النها� ألي نشاط إقتصادي هو اشباع 

 الحاجات 
 أهمية املعلومات   -١٠

 قدرة النظام عىل حل املشكلة االقتصادية. تزيد 

  تستخدم املوارد االستخدام األمثل وتقليل الهدر اىل صفر 

  ينجح ىف اشباع الحاجات 
 العالقة  ما  -١١

و العينية  القانونية  أدي تعرض املوارد الحرة للتلوث و اإلهدار ايل رضورة إخضاعها لنوع من الحقوق
للحفاظ عليها من التلوث و االهدار أي تحوت من موارد حرة ايل موارد نادرة مثل انشاء وزارة للبيئة 

 للحفاظ عليها من التلوث و االهدار 
 أجب عن أ أو ب   -١٢

 عجز السوق عن توف� الخدمات العامة  - ت

  اليوجد بها دافع ذا� يجعل األفراد تعلن مسئوليتها عن القيام بها  

  تكلفتها طالب الخدمة هو الذى يتحمل  . 

 اليشاركه أحد ىف تحمل نفقاتها  . 

  ال�كنه منع األخرين من االستفادة منها متى توفرت  . 
 النشاط االقتصادي  تحقيق عدالة التوزيع احد أدوار الدولة يف -١٣

أيضاُ  �تدبل ار والنمو االقتصادى وتحقيق االستقر ال يقترص دور الدولة عىل توف� الخدمات العامة واالجت�عية 
 لتحقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي عن طريق: 

  تقريب الفوارق ب� الطبقات ويزيـل  التأث� يف توزيع املزايا واألعباء عىل املواطن� بشكل يساعد عىل
  بينهماإلحساس بالظلم 
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  مل كمن ال يعمل . فليس من يع ف اإلسهام يف اإلنتاج مراعاة اختال 

  .توف� فرص عمل متساوية لجميع املواطن� دون �ييز بسبب اللون أو الدين أو النسب أو اإلرث 
 خفض النفقات العامة  -١٤
 تأث� العوملة عيل حركة رأس املال   -١٥

  ازدادت حركات رؤوس األموال ب� الدول لتصل ايل عدة أضعاف حركة التبادل    
  بسبب   التجارى  
 لتقدم ىف وسائل االتصال ،ا
 دافع املضاربة مستغلة مناخ التحرير ىف السياسات واالقتصاد ب

١٦-   
 املشكلة االقتصادية مشكلة ندرة و اختيار  - أ

مشكلة حاجات متعددة و موارد محدودة م� يستدعي رضورة االختيار بـ�  فاملشكلة االقتصادية
وتحقيق احداها أي التضحية ببعض األهداف من أجل تحقيق هدف واحد هو الهدف  الحاجات و

  املنشود 
 القبول العامب  �تعها تعرض النقود احيانا للتدهور الرسيع بسبب املبالغة يف ارتفاع االسعار و عدم  - ب

 كوسيط يف التبادل و مقياس للقيمة و مخزن للقيمة م� يفقدها وظائفها 
 خصائص العالقات الدولية  -١٧

  وجود الحدود السياسية                

  تالف العمالتاخ 

 اختالف اللغة والعادات والقيم                 

  تكاليف النقل ارتفاع 
 السلع املعمرة استهالكية �جرد رشائها  تعد -١٨

حتى  الفرد لهارشاء �جرد  السلعه قياس استهالك يتم لذلك لصعوبة قياس املنفعة املرتبطة باالستهالك 
كها يف الحال بـل  يستهلفمن يشرتي سيارة الكرشاء السلع املعمرة ....  ولو � يتم االنتفاع بها يف الحال

 رشاءلانعترب أن استهالك السيارة قد تم �جرد طويله ... ومع ذلك فرتة منها ل املنفعة  �تد
 توفر الرضائب حصيلة كافية ملواجهة النفقات العامة نأ  -مبدأ الكفاية :  -١٩
 أجب عن أ    أو ب   -٢٠

 النه يقوم بـالبنك املركزي قمة الجهاز املرصيف يف الدولة  - أ

 ود   إصدار النق 

     بنك الحكومة                 

         بنك البنوك 

     وضع وإدارة السياسة النقدية يف الدولة 
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